Dolphin

Supernova
Braille, spraak en vergroting in één software-

kolommen snel en nauwkeurig. De Dolphin

pakket. Supernova geeft mensen met een

“Links Navigator” maakt rondlopen langs links

visuele handicap de vrijheid om Windows toe

op een complexe website eenvoudig. Ook kunt

te passen op een door hen gekozen manier.

u snel links overslaan, of kunt u springen naar
door u gezochte velden. Met de Internet
updater beschikt u altijd over Dolphin’s laatste
update.

Ingebouwde intelligentie
De software van Dolphin heeft meer
ingebouwde intelligentie dan andere schermleessoftware. Dit zorgt ervoor dat Supernova
voor de meeste standaard Windows programma’s is toe te passen; het kan eveneens
worden gebruikt in een werksituatie met
complexe of specifieke toepassingen.

Gebruikersvriendelijk
Meteen na het invoegen van de CDrom praat
Supernova u door zijn automatische en
gebruiksvriendelijke installatie heen.

Vergroting

Scherminformatie wordt vergroot, zodat u de
informatie duidelijker kunt zien en de

• De tekst kan tot 32 keer worden vergroot

informatie wordt eveneens in Braille omgezet

• Letters worden in alle kleuren afgerond en

voor de gebruikers van een Braille leesregel.
Supernova herkent niet alleen tekst, maar ook
Windows dialoogvensters, icoontjes, knoppen,
menu’s en andere besturingselementen.

daardoor wordt de leesbaarheid verhoogd
• Biedt de mogelijkheid van besturen van
kleuren, contrast en helderheid
• Biedt de mogelijkheid voor het wijzigen van

Supernova heeft een volledige on-line

”probleem kleuren” op elke locatie van het

helpfunctie.

scherm
• U kunt eenvoudig door het scherm lopen
met muis en toetsenbord
• Verschillende stijlen van schermvergroting:

Browsen (Surfen) op Internet

volledig scherm, het scherm kan in tweeën

Het lezen van een webpagina wordt eenvou-

worden gesplitst, een deel vergroting en

diger wanneer u Supernova gebruikt.

een deel normaal

Supernova werkt snel, nauwkeurig en automa-

• Kent de mogelijkheid van het koppelen van

Beverenlaan 1

tisch. Dolphin’s “virtuele focus” maakt het u

gebieden (“hooked areas”) voor belangrijke
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mogelijk om de Internet pagina’s te bekijken

locaties op het scherm

tel. 0165 536156

met de muis. Supernova herkent grafische

fax 0165 544040

labels automatisch en leest frames, tabellen en

www.babbage.com

Supernova
Spraak

Braille

• Heeft de mogelijkheid om snelheid en

• Heeft een snelle reactie van braille output

volume van de stem te wijzigen
• Spreekt terwijl u typt, per karakter, per
woord of beide
• Leest woorden, zinnen, web pagina’s,
documenten of volledige Windows middels
één toetsaanslag

• Geeft tekstuele en grafische informatie
• De keuze uit computer of literatuur Braille
• Geeft display en dialoog informatie in
context
• Heeft programmeerbare braille functie
toetsen (“hot keys”)

• Leest of spelt elke tekst op het beeldscherm:
documenten, menu’s, web pagina’s, e-mails
• Leest het gehele document aan u voor,
middels één druk op de knop
• Het lezen van PDF documenten is gemakkelijk en accuraat
• Grafisch object labelfunctie welke aan de
iconen van de taakbalk automatisch een
spraaklabel toepast

zers
• Breedsprakigheid : u kunt de hoeveelheid
feedback die u wilt horen zelf instellen
• Heeft programmeerbare braille functie
toetsen (“hot keys”)
• Presenteert braille in een Window op uw
scherm, zodat uw ouders of onderwijzer(es)
kan meekijken

www.babbage.com

• 125 MB vrije harde schijfruimte
• SoundBlaster-compatibele geluidskaart

software-en hardwarematige spraaksynthesi-

fax 0165 544040

werkgeheugen
• PCI- of AGP-videokaart

• Is compatibel met een breed scala van

tel. 0165 536156

(750 MHz Pentium III aanbevolen)
• minimaal 128 MB (256 MB aanbevolen)

• Eenvoudige toegang tot applicaties zonder
• Bevat 13 talen
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• minimaal 400 MHz Pentium II processor

• Eenvoudig navigeren tussen applicaties
toetsenbord interface
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Systeemeisen

• Windows 98 SE, Me, NT 4.0, 2000 of XP
• Internet Explorer 5.5 of 6.0

